Novembre 2013
El nou Règim de Caixa en l’IVA i altres novetats destacades
RÈGIM DE CAIXA EN L’IVA (Llei 14/2013 i RD 828/2013)
Amb efectes 1 de gener de 2014 es crea aquest nou Règim al que s’hi podran acollir voluntàriament les
empreses de fins a 2.000.000 € de volum d’operacions i mentre no superin els 100.000 € cobrats en efectiu
d’un mateix client. Caracteritzat per:
-

Meritament de l’IVA en el moment del cobrament total o parcial de les factures o, com a màxim,
el 31 de desembre de l’any posterior al de l’operació. L’IVA es repercutirà al moment d’expedir
la factura però no caldrà ingressar-lo fins que es cobri.

-

Deducció de l’IVA suportat en el moment del pagament total o parcial de les factures. Cal
destacar que això afecta a tots els destinataris d’operacions realitzades per contribuents acollits
al Règim de caixa, encara que ells mateixos no hi estiguin acollits.

-

Obligacions formals: Caldrà que les empreses portin un registre de factures emeses amb
indicació dels imports, dates i forma de pagament, així com un de factures rebudes de
contribuents en aquest Règim, amb la mateixa informació.

Es pot demanar la inclusió o exclusió del Règim de caixa cada mes de desembre amb efecte pel següent
exercici i la renuncia a aquest Règim durarà un mínim de tres anys.
Recomanem a aquelles empreses que es plantegin acollir-s’hi una acurada valoració d’avantatges i
inconvenients doncs, d’una banda, representa un increment de les obligacions formals per l’empresa però, a
més, afecta també als clients receptors de les operacions, encara que aquests no s’hi hagin acollit.
I.R.P.F. EMPRESARIS (Llei 4/2013 i 14/2013)
•

Reducció d’un 20% del rendiment net en noves activitats empresarials en estimació directa en el primer
i segon períodes impositius amb rendiments positius.

•

Amb partir d’1/1/2013, deducció d’un 10% dels rendiments nets invertits en actius fixes nous de
l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques en estimació directa.
IMPOST DE SOCIETATS (Llei 14/2013 i 16/2013)

•

Entitats de nova creació a partir de l’1/1/2013, amb activitat econòmica, gaudiran el primer i segon
exercicis amb base imposable positiva d’un tipus de tributació reduït (15% el primers 300.000 € i 20%
l’excés).

•

Amb efectes 1/1/2013, deducció aplicable a pimes d’un 10% dels beneficis que s’inverteixin en actius
fixes nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques.

•

A partir d’1/1/2013, no serà deduïble el deteriorament de valors de participacions en fons propis
d’altres entitats.
NOVETATS MERCANTILS (Llei 14/2013)

•

Augment dels límits per a la formulació de comptes anuals en format abreujat, mantenint-se però els
límits anteriors per a la obligació de sotmetre’ls a auditoria.
Actiu
Xifra anual negocis
Mitjana empleats

Límit obligació auditoria
2.850.000 €
5.700.000 €
50

Nou límit CCAA Abreujats
4.000.000 €
Al superar 2 dels 3 límits
8.000.000 €
en 2 exercicis consecutius
50

•

Legalització telemàtica obligatòria dels llibres d’actes i socis al Registre Mercantil amb una periodicitat
mínima anual.

•

Creació de noves formes jurídiques: L’Emprenedor de Responsabilitat Limitada (E.R.L.) i les
Societats Limitades de Formació Successiva (S.L.F.S.). En la seva configuració actual, en podem
esperar un abast força limitat.
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